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_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Bij de tenuitvoerlegging van 
deze verordening moeten de lidstaten naar 
behoren rekening houden met de 
belangen van het kind, het familie- en 
gezinsleven, de gezondheidstoestand van 
de betrokken onderdaan van een derde 
land en met de vraag of de onderdaan van 
een derde land een kwetsbaar persoon is. 
In elk geval moeten maatregelen die 
genomen worden om onderdanen van 
derde landen te doen terugkeren volledig 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en het beginsel van non-
refoulement. 

Amendement 2
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de doeltreffendheid van 
terugkeer te waarborgen en de toegevoegde 
waarde van de signaleringen inzake 
terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten 
in het SIS signaleringen op te nemen in 
verband met alle terugkeerbesluiten die zij 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, uitvaardigen jegens illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 
Hiertoe dienen de lidstaten ook een 
signalering in het SIS op te nemen wanneer 
besluiten waarbij een terugkeerverplichting 
wordt opgelegd of vastgesteld, worden 
uitgevaardigd in de situaties als 
omschreven in artikel 2, lid 2, van die 
richtlijn, met name jegens onderdanen van 
derde landen aan wie de toegang is 
geweigerd overeenkomstig de 
Schengengrenscode, of die door de 
bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of 
onderschept wegens het op niet-reguliere 
wijze over land, over zee of door de lucht 
overschrijden van de buitengrens van een 
lidstaat en die vervolgens geen 
verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat 
hebben verkregen, en ten aanzien van 
onderdanen van derde landen die als 
strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 
een strafrechtelijke sanctie, 
overeenkomstig het nationale recht, 
verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie 
een uitleveringsprocedure loopt.

(7) Om de doeltreffendheid van 
terugkeer te waarborgen en de toegevoegde 
waarde van de signaleringen inzake 
terugkeer te vergroten, dienen de lidstaten 
in het SIS signaleringen op te nemen in 
verband met de terugkeerbesluiten die zij 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, hebben uitgevaardigd 
jegens illegaal verblijvende onderdanen 
van derde landen. Hiertoe dienen de 
lidstaten ook een signalering in het SIS op 
te nemen wanneer besluiten waarbij een 
terugkeerverplichting wordt opgelegd of 
vastgesteld, worden uitgevaardigd in de 
situaties als omschreven in artikel 2, lid 2, 
van die richtlijn, met name jegens 
onderdanen van derde landen aan wie de 
toegang is geweigerd overeenkomstig de 
Schengengrenscode, of die door de 
bevoegde autoriteiten zijn aangehouden of 
onderschept wegens het op niet-reguliere 
wijze over land, over zee of door de lucht 
overschrijden van de buitengrens van een 
lidstaat en die vervolgens geen 
verblijfsvergunning of -recht in die lidstaat 
hebben verkregen, en ten aanzien van 
onderdanen van derde landen die als 
strafrechtelijke sanctie of als gevolg van 
een strafrechtelijke sanctie, 
overeenkomstig het nationale recht, 
verplicht zijn tot terugkeer of jegens wie 
een uitleveringsprocedure loopt. Met het 
oog op de verlichting van de 
administratieve lasten moeten lidstaten 
voor de toepassing van deze verordening 
de mogelijkheid hebben om geen gegevens 
op te nemen over onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd, als die onderdanen van 
derde landen tot hun verwijdering in 
bewaring worden gesteld.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze verordening dient 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
op grond waarvan signaleringen inzake 
terugkeer in het SIS worden opgenomen 
zodra de onderliggende terugkeerbesluiten 
zijn uitgevaardigd overeenkomstig 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2008/115/EG. De signalering 
dient te vermelden of aan de betrokken 
onderdaan van een derde land een termijn 
voor vrijwillig vertrek is toegekend, en of 
een dergelijke termijn is verlengd, gelet op 
de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, en of het besluit is 
geschorst dan wel de verwijdering is 
uitgesteld.

(8) Deze verordening dient 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
op grond waarvan signaleringen inzake 
terugkeer in het SIS worden opgenomen 
zodra de onderliggende terugkeerbesluiten 
zijn uitgevaardigd overeenkomstig 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2008/115/EG. De signalering 
dient te vermelden of aan de betrokken 
onderdaan van een derde land een termijn 
voor vrijwillig vertrek is toegekend, en of 
een dergelijke termijn is verlengd, gelet op 
de specifieke omstandigheden van het 
individuele geval, of de onderdaan van 
een derde land het recht heeft om beroep 
in te stellen tegen het terugkeerbesluit, of 
er een beroep tegen het terugkeerbesluit 
hangende is, en of het besluit is geschorst 
dan wel de verwijdering is uitgesteld.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat een bestaande signalering 
inzake terugkeer in het SIS tijdelijk niet 
beschikbaar is als het terugkeerbesluit dat 
is uitgevaardigd overeenkomstig 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2008/115/EG is geschorst of 
de uitvoering ervan is uitgesteld, of als er 
tegen een terugkeerbesluit beroep is 
ingesteld dat kan leiden tot schorsing van 
de uitvoering ervan.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het is nodig de categorieën gegevens 
vast te stellen die in het SIS kunnen 
worden opgenomen met betrekking tot 
onderdanen van derde landen jegens wie 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG. Signaleringen inzake 
terugkeer dienen alleen die gegevens te 
bevatten die nodig zijn voor de identificatie 
van de betrokkenen, zodat de bevoegde 
autoriteiten met kennis van zaken besluiten 
kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en 
zo nodig bescherming kunnen waarborgen 
waar het gaat om personen die gewapend 
of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of 
betrokken zijn bij activiteiten die vallen 
onder de artikelen 1 tot en met 4 van 
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad 
inzake terrorismebestrijding26. Om de 
identificatie te vergemakkelijken en 
meervoudige identiteiten op te sporen, 
moet de signalering bovendien ook een 
verwijzing naar het persoonlijke 
identificatiedocument bevatten en, indien 
beschikbaar, een kopie van dat document.

(9) Het is nodig de categorieën gegevens 
vast te stellen die in het SIS kunnen 
worden opgenomen met betrekking tot 
onderdanen van derde landen jegens wie 
een terugkeerbesluit is uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG. Signaleringen inzake 
terugkeer dienen alleen die gegevens te 
bevatten die nodig zijn voor de identificatie 
van de betrokkenen, zodat de bevoegde 
autoriteiten met kennis van zaken besluiten 
kunnen nemen, zonder tijd te verliezen, en 
zo nodig bescherming kunnen waarborgen 
waar het gaat om personen die gewapend 
of gewelddadig zijn, ontsnapt zijn of 
betrokken zijn bij activiteiten die vallen 
onder Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad26. Om de 
identificatie te vergemakkelijken en 
meervoudige identiteiten op te sporen, 
moet de signalering bovendien ook een 
verwijzing naar het persoonlijke 
identificatiedocument bevatten en, indien 
beschikbaar, een kopie van dat document.

__________________ __________________
26 Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 inzake 
terrorismebestrijding (PB L 164 van 
22.6.2002, blz. 3).

26 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake 
terrorismebestrĳding en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad en tot wijziging van Besluit 
2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 
31.3.2017, blz. 6).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(10) Met het oog op snelle en 
doeltreffende samenwerking tussen de 
lidstaten dient elke lidstaat een autoriteit 
aan te wijzen die verantwoordelijk is voor 
de uitwisseling van aanvullende informatie 
met betrekking tot signaleringen inzake 
terugkeer.

(10) Met het oog op snelle en 
doeltreffende samenwerking tussen de 
lidstaten dient elke lidstaat een nationale 
autoriteit aan te wijzen die 24 uur per dag 
en zeven dagen per week volledig 
operationeel is en die verantwoordelijk is 
voor de uitwisseling van aanvullende 
informatie inzake onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd. Lidstaten moeten de 
mogelijkheid hebben om hun Sirene-
bureau aan te wijzen als hun nationale 
autoriteit. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Er dienen procedures te worden 
vastgesteld die de lidstaten in staat stellen 
te controleren of aan de 
terugkeerverplichting is voldaan en het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te bevestigen aan de lidstaat 
die de signalering inzake terugkeer heeft 
uitgevaardigd. Deze informatie dient bij te 
dragen tot een bredere follow-up van de 
naleving van terugkeerbesluiten 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG.

(11) Er dienen procedures te worden 
vastgesteld die de lidstaten in staat stellen 
te controleren of aan de 
terugkeerverplichting is voldaan en het 
vertrek van de betrokken onderdaan van 
een derde land te bevestigen aan de lidstaat 
die de signalering inzake terugkeer heeft 
uitgevaardigd of aan deze lidstaat te 
bevestigen dat aan de betrokken 
onderdaan van een derde land een 
verblijfsvergunning of andere machtiging 
tot verblijf is toegekend. Deze informatie 
dient bij te dragen tot een bredere follow-
up van de naleving van terugkeerbesluiten 
en van het percentage succesvolle 
beroepszaken tegen terugkeerbesluiten 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Signaleringen inzake terugkeer 
dienen te worden gewist zodra de lidstaat 
of bevoegde autoriteit die het 
terugkeerbesluit overeenkomstig 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 
uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 
dat de terugkeer heeft plaatsgevonden. 
Wanneer een terugkeerbesluit gepaard gaat 
met een inreisverbod, dient dit verbod te 
worden opgenomen in het SIS, 
overeenkomstig artikel 24, lid 3, van 
Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles]. In dergelijke gevallen 
dienen de lidstaten alle nodige maatregelen 
te nemen om ervoor te zorgen dat het 
tijdstip waarop de onderdaan van het derde 
land het Schengengebied verlaat, volledig 
samenvalt met het tijdstip waarop de 
signalering inzake het reisverbod in het SIS 
wordt geactiveerd.

(12) Signaleringen inzake terugkeer 
dienen automatisch te worden gewist 
zodra de signalering verloopt, 
overeenkomstig de toetsingsprocedure. Zij 
dienen eveneens te worden gewist zodra 
de lidstaat of bevoegde autoriteit die het 
terugkeerbesluit overeenkomstig 
bepalingen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 2008/115/EG, heeft 
uitgevaardigd, ervan in kennis is gesteld 
dat de terugkeer heeft plaatsgevonden of 
wanneer dat overeenkomstig de 
bepalingen inzake de verenigbaarheid van 
signaleringen noodzakelijk is. Wanneer 
een terugkeerbesluit gepaard gaat met een 
inreisverbod, dient dit verbod te worden 
opgenomen in het SIS, overeenkomstig 
artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 
2018/xxx [grenscontroles]. In dergelijke 
gevallen dienen de lidstaten alle nodige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat het tijdstip waarop de onderdaan van 
het derde land het Schengengebied verlaat, 
volledig samenvalt met het tijdstip waarop 
de signalering inzake het reisverbod in het 
SIS wordt geactiveerd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Wanneer een terugkeerbesluit 
gepaard gaat met een inreisverbod zorgt 
de signalerende lidstaat ervoor, zelfs als er 
in het SIS geen signalering inzake 
terugkeer is opgenomen, dat de 
signalering in het SIS van kracht wordt 
op het moment waarop de betrokken 
onderdaan van een derde land het 
grondgebied van de lidstaten verlaat. 



PE624.157/ 7

NL

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het SIS dient een mechanisme te 
bevatten waarmee de lidstaten ervan in 
kennis kunnen worden gesteld dat 
onderdanen van derde landen niet binnen 
een bepaalde termijn voor vrijwillig vertrek 
aan een terugkeerverplichting hebben 
voldaan. Dit mechanisme dient de lidstaten 
te ondersteunen bij het nakomen van hun 
verplichtingen overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, van Richtlijn 2008/115/EG met 
betrekking tot onderdanen van derde 
landen die niet aan een 
terugkeerverplichting hebben voldaan.

(13) Het SIS dient een mechanisme te 
bevatten waarmee de lidstaten ervan in 
kennis kunnen worden gesteld dat 
onderdanen van derde landen niet binnen 
een bepaalde termijn voor vrijwillig vertrek 
aan een terugkeerverplichting hebben 
voldaan. Dit mechanisme dient de lidstaten 
te ondersteunen bij het nakomen van hun 
verplichtingen overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, en artikel 11 van Richtlijn 
2008/115/EG met betrekking tot 
onderdanen van derde landen die niet aan 
een terugkeerverplichting hebben voldaan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Signaleringen dienen slechts zolang 
in het SIS te worden bewaard als nodig is 
voor het met de signalering nagestreefde 
doel. Overeenkomstig artikel 34 van 
Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles] beloopt de 
toetsingstermijn voor signaleringen inzake 
onderdanen van derde landen vijf jaar.

(15) Signaleringen dienen slechts zolang 
in het SIS te worden bewaard als nodig is 
voor het met de signalering nagestreefde 
doel. Overeenkomstig artikel 34 van 
Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles] beloopt de 
toetsingstermijn voor signaleringen inzake 
terugkeer van onderdanen van derde 
landen drie jaar.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de door het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie erkende beginselen in 
acht.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Deze verordening laat de 
verplichtingen die voortvloeien uit het 
Verdrag van Genève betreffende de status 
van vluchtelingen van 28 juli 1951, als 
gewijzigd bij het protocol van New York 
van 31 januari 1967, onverlet.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 
[…] advies uitgebracht,

(28) De Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming is geraadpleegd 
overeenkomstig artikel 28, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 
3 mei 2017 advies uitgebracht,

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Geen enkele wijziging of 
nieuwe bepaling van deze verordening 
mag een onnodige belemmering vormen 
voor lidstaten die tot het Schengengebied 
zullen toetreden of in het proces van 
toetreding zitten.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) "verwijdering": verwijdering 
zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 5, van 
Richtlijn 2008/115/EG;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gegevens over onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, worden opgenomen in het 
SIS met het oog op het verifiëren of aan de 
terugkeerverplichting is voldaan en het 
uitvoeren van het besluit. Wanneer het 
terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, wordt onverwijld een 
signalering in het SIS opgenomen.

1. Gegevens over onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, worden onverwijld 
opgenomen in het SIS met het oog op het 
verifiëren of aan de terugkeerverplichting 
is voldaan en het uitvoeren van het besluit. 
Wanneer het terugkeerbesluit wordt 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, wordt onverwijld een 
signalering in het SIS opgenomen, met 
inachtneming van de bepalingen inzake 
de verenigbaarheid van signaleringen als 
bedoeld in artikel 23 bis van Verordening 
(EU) 2018/xxx [grenscontroles].
De lidstaten kunnen afzien van het 
opnemen van gegevens over onderdanen 
van derde landen jegens wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd in 
omstandigheden als bedoeld in artikel 2, 
lid 2, onder a), van Richtlijn 
2008/115/EG, wanneer het onderdanen 
van derde landen betreft die tot hun 
verwijdering in bewaring worden gesteld.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De termijn voor vrijwillig vertrek 
toegekend aan onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, wordt onmiddellijk in de 
signalering geregistreerd.

2. De termijn voor vrijwillig vertrek 
toegekend aan onderdanen van derde 
landen jegens wie een terugkeerbesluit is 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, wordt onmiddellijk in de 
signalering geregistreerd. Wanneer de 
termijn wordt verlengd, wordt de 
signalering onmiddellijk 
dienovereenkomstig bijgewerkt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Schorsing en uitstel van de 
uitvoering van een terugkeerbesluit 
uitgevaardigd overeenkomstig bepalingen 
die in overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG, worden onmiddellijk in de 
signalering geregistreerd.

3. De signalerende lidstaat zorgt 
ervoor dat een signalering in het SIS niet 
beschikbaar is in de volgende 
omstandigheden:

(a)  de uitvoering van het 
terugkeerbesluit is geschorst of uitgesteld; 
of
(b) er is tegen het terugkeerbesluit 
beroep ingesteld dat kan leiden tot 
schorsing van de uitvoering ervan.
In dergelijke omstandigheden is de 
signalering niet beschikbaar voor 
eindgebruikers. Totdat het 
terugkeerbesluit bekrachtigd wordt of de 
beslissing vernietigd wordt, is de 
signalering uitsluitend beschikbaar voor 
Sirene-bureaus Als het terugkeerbesluit 
vernietigd wordt, wordt de signalering 
onverwijld gewist.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bijzondere, onveranderlijke 
objectieve fysieke kenmerken;

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) geslacht; (h) gender;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de vermelding of de betrokken 
persoon gewapend, gewelddadig of 
ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten 
die vallen onder de artikelen 1 tot en met 4 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad inzake terrorismebestrijding;

(j) de vermelding of de betrokken 
persoon gewapend, gewelddadig of 
ontsnapt is of is betrokken bij activiteiten 
die vallen onder de artikelen 3 tot en met 
12 en artikel 14 van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(u) dactyloscopische gegevens; (u) vingerafdrukgegevens;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(x bis) gegevens als bedoeld onder 
letters a) t/m d), f) t/m i), p) t/m s) en v) 
die zijn opgenomen in enig ander 
identificatiedocument/andere 
identificatiedocumenten in het bezit van 
de betrokken persoon.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter x ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x ter) het feit of tegen het 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG beroep mogelijk is;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – letter x quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x quater) het feit of er tegen het 
terugkeerbesluit dat is uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG beroep hangende is.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een signalering wordt niet opgenomen 
indien de onder a), g), k), m), n) and w) 
genoemde gegevens ontbreken. Daarnaast 
worden, voor zover beschikbaar, ook alle 
andere hierboven genoemde gegevens 
opgenomen.

Een signalering wordt niet opgenomen 
indien de onder a), g), k), m), n), w) in 
ieder geval de hetzij onder t), hetzij onder 
u) genoemde gegevens ontbreken. Met het 
oog op identificatie met een hoge graad 
van nauwkeurigheid wordt altijd de 
voorkeur gegeven aan 
vingerafdrukgegevens boven foto's en 
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gezichtsopnamen. Daarnaast worden, voor 
zover beschikbaar, ook alle andere 
hierboven genoemde gegevens 
opgenomen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst een autoriteit aan die 
ervoor verantwoordelijk is dat alle 
aanvullende informatie over onderdanen 
van derde landen die verplicht zijn tot 
terugkeer, wordt uitgewisseld 
overeenkomstig de in artikel 8 van 
Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles] bedoelde bepalingen van 
het Sirene-handboek.

Elke lidstaat wijst een nationale autoriteit 
aan die 24 uur per dag en zeven dagen per 
week volledig operationeel is, om de 
uitwisseling en beschikbaarheid van alle 
aanvullende informatie over onderdanen 
van derde landen jegens wie een 
terugkeerbesluit is uitgevaardigd te 
waarborgen, overeenkomstig de in artikel 
8 van Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles] bedoelde bepalingen van 
het Sirene-handboek. Lidstaten kunnen 
hun Sirene-bureau aanwijzen als hun 
nationale autoriteit. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten voorzien het Europees 
Agentschap voor het operationeel beheer 
van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat 
is opgericht bij Verordening (EU) 
nr. 1077/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad (het Agentschap), maandelijks 
van statistische gegevens over het aantal 
bevestigde gevallen van terugkeer, over het 
feit of met de terugkeer vrijwillig aan een 
terugkeerverplichting werd voldaan of dat 
het een gedwongen terugkeer betrof, en 
over de derde landen van bestemming. 
Deze statistische informatie bevat geen 

3. De lidstaten voorzien het Europees 
Agentschap voor het operationeel beheer 
van grootschalige IT-systemen op het 
gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat 
is opgericht bij Verordening (EU) 
nr. 1077/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad (het Agentschap), maandelijks 
van statistische gegevens over het aantal 
bevestigde gevallen van terugkeer, over het 
feit of met de terugkeer vrijwillig aan een 
terugkeerverplichting werd voldaan of dat 
het een gedwongen terugkeer betrof, en 
over de derde landen van bestemming. 
Deze statistische informatie bevat geen 
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persoonsgegevens. persoonsgegevens. Het Agentschap stelt 
op basis van de maandelijkse statistieken 
een jaarverslag samen, dat 
overeenkomstig artikel 11 wordt 
gepubliceerd.

__________________ __________________

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2011 tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor het operationeel 
beheer van grootschalige IT-systemen op 
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht 
(PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1).

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. CS-SIS informeert de lidstaten over 
hun signaleringen inzake terugkeer 
waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek 
is verstreken.

1. CS-SIS informeert de lidstaten 
automatisch over hun signaleringen inzake 
terugkeer waarvoor de termijn voor 
vrijwillig vertrek is verstreken en 
waarvoor de termijn voor vrijwillig vertrek 
niet verlengd is of aan de betrokken 
onderdaan van een derde land een 
verblijfstitel of andere machtiging tot 
verblijf is afgegeven.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een bevoegde autoriteit die een in 
verband met terugkeer gesignaleerde 
onderdaan van een derde land identificeert 
en vaststelt dat deze onderdaan niet aan de 
terugkeerplicht heeft voldaan, pleegt 
onmiddellijk door middel van de 
uitwisseling van aanvullende informatie 
overleg met de signalerende lidstaat, 
teneinde onverwijld vast te stellen welke 

2. Onverminderd artikel 6 pleegt een 
bevoegde autoriteit die een in verband met 
terugkeer gesignaleerde onderdaan van een 
derde land identificeert en vaststelt dat 
deze onderdaan niet aan de terugkeerplicht 
heeft voldaan, onmiddellijk door middel 
van de uitwisseling van aanvullende 
informatie overleg met de signalerende 
lidstaat, teneinde vast te stellen welke 
maatregel moet worden uitgevoerd. De 
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maatregel moet worden uitgevoerd. signalerende lidstaat is verplicht 
onverwijld mee te delen welke aanpak de 
voorkeur verdient.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een lidstaat die overweegt een 
verblijfstitel of andere machtiging tot 
verblijf af te geven aan een onderdaan van 
een derde land die door een andere lidstaat 
is gesignaleerd in verband met terugkeer, 
pleegt eerst door middel van de 
uitwisseling van aanvullende informatie 
overleg met de signalerende lidstaat. De 
signalerende lidstaat antwoordt binnen 
zeven dagen. Indien de lidstaat die 
overweegt een verblijfstitel of andere 
machtiging tot verblijf af te geven, 
daadwerkelijk tot afgifte beslist, wordt de 
signalering inzake terugkeer gewist.

1. Voordat een lidstaat formeel besluit 
tot het verlenen van staatsburgerschap, 
een verblijfstitel of andere machtiging tot 
verblijf aan een onderdaan van een derde 
land die door een andere lidstaat is 
gesignaleerd in verband met terugkeer, 
pleegt hij eerst door middel van de 
uitwisseling van aanvullende informatie 
overleg met de signalerende lidstaat. De 
signalerende lidstaat geeft binnen zeven 
dagen een antwoord. Het definitieve 
besluit over de afgifte van een verblijfstitel 
of andere machtiging tot verblijf aan een 
onderdaan van een derde land berust bij 
de raadplegende lidstaat. Als een 
verblijfstitel of andere machtiging tot 
verblijf wordt afgegeven, wordt de 
signalering inzake terugkeer onverwijld 
gewist.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een lidstaat die overweegt een 
signalering inzake terugkeer op te nemen 
voor een onderdaan van een derde land die 
in het bezit is van een door een andere 
lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel of 
andere machtiging tot verblijf, pleegt eerst 
door middel van de uitwisseling van 
aanvullende informatie overleg met de 
lidstaat die de verblijfstitel heeft 

2. Voordat een lidstaat besluit tot 
opname van een signalering inzake 
terugkeer voor een onderdaan van een 
derde land die in het bezit is van een door 
een andere lidstaat afgegeven geldige 
verblijfstitel of andere machtiging tot 
verblijf, pleegt hij eerst door middel van de 
uitwisseling van aanvullende informatie 
overleg met de lidstaat die de verblijfstitel 
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afgegeven, zodat die lidstaat kan besluiten 
of er redenen zijn die de intrekking daarvan 
rechtvaardigen. De lidstaat die de titel heeft 
afgegeven, geeft binnen zeven dagen een 
definitief antwoord.

heeft afgegeven, zodat die lidstaat kan 
besluiten of er redenen zijn die de 
intrekking daarvan rechtvaardigen. De 
lidstaat die de titel heeft afgegeven, geeft 
binnen zeven dagen een definitief 
antwoord. Indien de lidstaat die de titel 
heeft afgegeven, besluit deze te 
handhaven, wordt de signalering inzake 
terugkeer niet opgenomen. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een inzake terugkeer 
gesignaleerde onderdaan van een derde 
land wordt geïdentificeerd bij zijn 
binnenkomst over de buitengrens, 
informeert de lidstaat die de betrokken 
onderdaan van een derde land heeft 
geïdentificeerd, onmiddellijk door middel 
van de uitwisseling van aanvullende 
informatie de signalerende lidstaat, met 
het oog op het wissen van de signalering.

4. Als een inzake terugkeer 
gesignaleerde onderdaan van een derde 
land wordt geïdentificeerd bij zijn 
binnenkomst over de buitengrens, 
informeert de lidstaat die de betrokken 
onderdaan van een derde land heeft 
geïdentificeerd de signalerende lidstaat zo 
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 
12 uur door middel van de uitwisseling 
van aanvullende informatie, zodat de 
signalering kan worden gewist.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 
worden signaleringen inzake terugkeer 
gewist wanneer het besluit dat eraan ten 
grondslag lag, door de bevoegde autoriteit 
is ingetrokken of nietig verklaard. 
Signaleringen inzake terugkeer worden ook 
gewist wanneer de betrokken onderdaan 
van een derde land kan aantonen dat hij het 
grondgebied van de lidstaten heeft verlaten 
conform een terugkeerbesluit uitgevaardigd 
overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 

1. Onverminderd de artikelen 6 en 8 
worden signaleringen inzake terugkeer 
gewist zodra het besluit dat eraan ten 
grondslag lag, door de bevoegde autoriteit 
is ingetrokken of nietig verklaard. 
Signaleringen inzake terugkeer worden ook 
gewist wanneer de betrokken onderdaan 
van een derde land het grondgebied van de 
lidstaten heeft verlaten of later kan 
aantonen dat hij het grondgebied van de 
lidstaten heeft verlaten conform een 
terugkeerbesluit uitgevaardigd 
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2008/115/EG. overeenkomstig bepalingen die in 
overeenstemming zijn met Richtlijn 
2008/115/EG.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Signaleringen inzake terugkeer 
worden automatisch gewist zodra de 
signalering overeenkomstig artikel 34 van 
Verordening 2018/xxx (grenscontroles) 
inzake de toetsingstermijn verloopt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Signaleringen inzake terugkeer 
worden gewist wanneer dat noodzakelijk 
is overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 23 bis van Verordening 2018/xxx 
(grenscontroles) inzake de 
verenigbaarheid van signaleringen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Signaleringen inzake terugkeer in 
verband met personen die het burgerschap 
hebben verkregen van een lidstaat of van 
een staat waarvan de onderdanen het recht 
van vrij verkeer binnen de Unie genieten, 
worden gewist zodra de signalerende 
lidstaat er, eventueel via de in artikel 39 
van Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles] bedoelde weg, kennis van 

2. Signaleringen inzake terugkeer in 
verband met personen die een verblijfstitel, 
een andere machtiging tot verblijf of het 
burgerschap hebben verkregen van een 
lidstaat of van een staat waarvan de 
onderdanen het recht van vrij verkeer 
binnen de Unie genieten, worden gewist 
zodra de signalerende lidstaat er, eventueel 
via de in artikel 39 van Verordening (EU) 
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krijgt dat de betrokkene het burgerschap 
heeft verkregen.

2018/xxx [grenscontroles] bedoelde weg, 
kennis van krijgt dat de betrokkene een 
verblijfstitel, een andere machtiging tot 
verblijf of het burgerschap heeft verkregen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De krachtens deze verordening in het SIS 
verwerkte gegevens en de desbetreffende 
aanvullende informatie mogen worden 
doorgegeven aan of ter beschikking 
worden gesteld van derde landen 
overeenkomstig hoofdstuk V van 
Verordening (EU) 2016/679, indien de 
signalerende lidstaat daarvoor toestemming 
geeft en enkel indien de gegevens en 
informatie worden gebruikt voor de 
identificatie van en de afgifte van een 
identificatie- of reisdocument aan een 
illegaal verblijvende onderdaan van een 
derde land, met het oog op terugkeer.

De krachtens deze verordening in het SIS 
verwerkte gegevens en de desbetreffende 
uitgewisselde aanvullende informatie 
mogen worden doorgegeven aan of ter 
beschikking worden gesteld van derde 
landen overeenkomstig hoofdstuk V van 
Verordening (EU) 2016/679, indien de 
signalerende lidstaat daarvoor toestemming 
geeft en enkel wanneer aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

(a) de gegevens worden uitsluitend 
doorgegeven of ter beschikking gesteld 
voor de identificatie van en de afgifte van 
een identificatie- of reisdocument aan een 
illegaal verblijvende onderdaan van een 
derde land, met het oog op terugkeer;
(a bis) het derde land stemt er 
uitdrukkelijk mee in de gegevens 
uitsluitend te gebruiken voor het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt, te doen wat 
rechtmatig en noodzakelijk is om de onder 
a) vastgelegde doeleinden te 
verwezenlijken, en de gegevens te wissen 
wanneer het niet langer gerechtvaardigd 
is ze te bewaren; en 
(b) de betrokken onderdaan van een 
derde land is ervan in kennis gesteld dat 
zijn of haar persoonsgegevens en 
aanvullende informatie zullen worden 
gedeeld met de autoriteiten van een derde 
land.
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Overeenkomstig artikel 30 van Richtlijn 
2013/32/EU, of indien het desbetreffende 
land tevens het land van herkomst van de 
verzoeker is, delen de lidstaten informatie 
betreffende het feit dat in een lidstaat een 
verzoek om internationale bescherming is 
gedaan niet mee aan de vermeende 
actor(en) van de vervolging of ernstige 
schade.
De krachtens deze verordening in het SIS 
verwerkte gegevens en desbetreffende 
uitgewisselde aanvullende informatie 
worden niet aan een derde land 
beschikbaar gesteld indien het 
terugkeerbesluit tijdelijk niet beschikbaar 
is overeenkomstig artikel 3, lid 3.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Non-refoulement, belang van het kind, 

familie- en gezinsleven en 
gezondheidstoestand

Bij de tenuitvoerlegging van deze 
verordening eerbiedigen de lidstaten ten 
volle de grondrechten en het beginsel van 
non-refoulement en houden zij te allen 
tijde rekening met de belangen van het 
kind, het familie- en gezinsleven en de 
gezondheidstoestand en kwetsbaarheid 
van de betrokken personen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
betreffende statistieken in artikel 54 van 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
betreffende statistieken in artikel 54 van 
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Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles], stelt het Agentschap 
dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
algemene en naar lidstaat uitgesplitste 
statistieken op over het in het SIS 
opgenomen aantal signaleringen in verband 
met terugkeer, met inbegrip van de 
gegevens bedoeld in artikel 4(x) van deze 
verordening, over de in artikel 7, lid 1, van 
deze verordening bedoelde kennisgevingen 
en het aantal signaleringen inzake 
terugkeer dat is gewist omdat aan de 
terugkeerverplichting is voldaan. Het 
Agentschap stelt maandelijkse en jaarlijkse 
statistieken op over de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 5, van deze 
verordening door de lidstaten verstrekte 
gegevens. Deze statistische informatie 
bevat geen persoonsgegevens.

Verordening (EU) 2018/xxx 
[grenscontroles], stelt het Agentschap 
dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse 
algemene en naar lidstaat uitgesplitste 
statistieken op over het in het SIS 
opgenomen aantal signaleringen in verband 
met terugkeer, met inbegrip van de 
gegevens bedoeld in artikel 4 (x), (x ter) en 
(x quater) van deze verordening, over de in 
artikel 7, lid 1, van deze verordening 
bedoelde kennisgevingen en het aantal 
signaleringen inzake terugkeer dat is 
gewist omdat aan de terugkeerverplichting 
is voldaan. Het Agentschap stelt 
maandelijkse en jaarlijkse statistieken op 
over de overeenkomstig artikel 6, lid 3, en 
artikel 8, lid 5, van deze verordening door 
de lidstaten verstrekte gegevens. Deze 
statistische informatie bevat geen 
persoonsgegevens.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle statistieken worden door het 
Agentschap samengebracht in een 
jaarverslag dat wordt gepubliceerd. Het 
verslag wordt aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
toegezonden.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea  1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover niet in deze verordening 
vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
het Agentschap, het opnemen en 
verwerken van signaleringen, de 

Voor zover niet in deze verordening 
vastgesteld, zijn de bepalingen inzake de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en 
het Agentschap, het opnemen, verwerken 
en bijwerken van signaleringen, de 
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voorwaarden voor toegang tot en bewaring 
van signaleringen, gegevensverwerking, 
gegevensbescherming, aansprakelijkheid 
en monitoring, en statistieken als 
vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 19, 
artikel 20, leden 3 en 4, alsook in artikel 
21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, lid 4, 
en de artikelen 33 tot en met 54 van 
Verordening (EU) 2018/ xxx 
[grenscontroles] van toepassing op de 
overeenkomstig deze verordening in het 
SIS opgenomen en verwerkte gegevens.

verenigbaarheid van signaleringen, de 
voorwaarden voor toegang tot en bewaring 
van signaleringen, gegevensverwerking, 
gegevensbescherming, aansprakelijkheid 
en monitoring, en statistieken als 
vastgelegd in de artikelen 6 tot en met 19, 
artikel 20, leden 3 en 4, alsook in artikel 
21, artikel 22, artikel 28, artikel 29, lid 4, 
en de artikelen 33 tot en met 54 van 
Verordening (EU) 2018/ xxx 
[grenscontroles] van toepassing op de 
overeenkomstig deze verordening in het 
SIS opgenomen en verwerkte gegevens.


